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 دهکیچ
مهای    قشهو   مت ا معاتها  به می      ییها  صهوت  با توجه  به  میت ه     

م   یژگ   یا ش ک ، ال م مس  گزمتا حساب س  گذمتمن  یس ما    قدگان گ م تصت

شده متکا قتود. یدف میه    متمئ ب  ینگام بودن ب خوتدمت باشد تا بتومن ب  معاتا  

گزمتا حساب سه  مسه . دت میه      ینگامب  مقتشات ب   مؤث تس  توممل پژ یو، ب 

 کت ته  س  دست  توممل م تبط با حساب س مستشل، تمیبه ی شه کت       تأث   م ن ، 

دت گزمتا حساب س  موتد آ مون تج ب  ق مت گ ف . یتچن  ،  تأخ  ب   حساب س 

 ةد ت. مسه   یدمدیه ت  په   ت یک د آن   کاتب دی ،حاض  م  یحاظ یدف پژ یو

 001ب گزیهده متشهکل م        قتوقه  0931تا  0931 ییا سال ماق  مطایع  ق ز شامل 

پهژ یو دت   ییها    ف ضه ی فت  شده دت بوتس م تمق بهادمت ته من مس . ذش ک  پ

موتد آ مون ق مت گ فه .   3  قسخ Eviews مفزمت ق مقایب تگ س ون چندمتغ  ه دت 

، حساب سه   مؤسسه   مقدم ةیای  ب    یژگ یای پژ یو حاک  م  آن مس  ک   یافت 

                                                           
 دانشیار حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 
 بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی،  دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد

 .بندرعباس، ایران
 ن، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگا

 بندرعباس، ایران

 (Email:Hosrado@gmail.com) دُری حسین رجبمسئول مقاله:  ةسندینو

 8/11/96تاریخ پذیرش:    29/6/96تاریخ دریافت: 

DOI: 10.22103/jak.2018.10944.2503 



 بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسیثر ؤبررسی عوامل م/ 001

 

    گهزمتا حساب سه   یتعدمد بندیا،  دی گزمتا سکیت، قوع مظهاتقظ  حساب س

  معنهادمتی  جهود    مثبه   تمبط  ، دت گزمتا حساب س تأخ  با  مدی ه ی ئ  مقدم ة

دت  تهأخ   با  حساب س  کت ت   تخصص متضای    تت کز مایکدمتد. یتچن  ، ب   

 ییها  افته  ی  معنادمتی ب ق مت مس . بها توجه  به      منف  تمبط  ، گزمتا حساب س

ک فه  معاتها ، توجه      ییها   ژگی دت تمستای مفزمیو  شود  مپژ یو پ شنهاد 

 گزمتا حساب س  شود. تأخ  ب   مؤث ب شت ی ب  توممل 

، تمیبه ی  حساب سه   کت ته  دت گزمتا حساب س ، مفشای معاتها ،   تأخ   :یدیلک یها واژه

 .ش کت 

 مقدمه

 یاطالعووا  بوورا یاتکووا منووابق بابوو  از یکووی ،شووده یحسابرسوو یمووال یهووا صووور 

 ۀلیوسوو بووه توانوود یموو یزمووان اطالعووا  نیووا امووا ،شوووند یموو محسووو  کننوودنان اسووتداده

 موبوق  جملوه بوه   از ،مربوو   یدو یک یها یژنیوکه  ردین براراستداده  مورد کنندنان استداده

 زموان  مورور  بوا  و حسواس  ارینذشوت زموان بسو    به نسبت ،یدارا باشد. اطالعا  مال را بودن

نیوا،   مهودوی و حسوینی  ) دهود  یمو دسوت   از هوا  یریو ن میتصمدر  را خود یسودمند و ارزش

ظور  مود     یموال  یهوا  صوور   چهچنان ران،یا یحسابدار یاستانداردها بر اساس. (1991

 کواه   آن بوودن  دیمد ،ردیبرار نگ کنندنان ستدادها اریترازنامه در اخت خیبعد از تار یمعقول

 توثییر  یحسوابدار اطالعوا    نوان یاطم تیبابل برنیز  یحسابرس نزارش بودن موبق به .ابدی یم

 یحسابرسو  نوزارش انتشوار   خیو توار  یسال مال انیپا نیب یزمان ۀهرچه فاصل جه،یدارد. در نت

از دیودناه   (.1981 ،یخوان  یعلو  و یبودر ) شوود  یم شتریب آن یاطالعات ارزش ،باشد تر کوتاه

افشای به موبق نزارش حسابرسی در تداو  بین پایوان سوال    ،(2006) 1اوسوانصح و لونتیس

در حسوابداری و حسابرسوی بوه ایون      کوه  ابود ی یمو مالی و تاریخ انتشار نزارش موالی تجلوی   

 معموول  ۀنونو  به ،تاریخ انتشار ،همچنین. شود یمندته  «رش حسابرسیدر نزا تثخیر»تداو  

خواهنود   هوا  شورکت ، زیورا  شوود  یمو تاریخ امضای نزارش حسابرسی مستق  در نظر نرفتوه  
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، 2سواماها و خلیو   حسابرس، نوزارش سوالیانه خوود را منتشور کننود )      دییتثتوانست پس از 

2012.) 

ی نوزارش حسابرسو   هنگوا  انتشار بوه  بر  مؤیربررسی عوام  پژوه ، هد  اصلی این 

هور یوا از عوامو     پژوه  را بدین صور  مطرح نمود که  سؤال توان یم ،در نتیجهاست. 

با توجوه بوه    ،همچنیندارد؟  تثییری نزارش حسابرس در تثخیر ایجاد بر ذکر شده، تا چه حد

 یریو ن میتصوم اطالعوا ،   بوودن مربوو   حسابرسوی بور    در نوزارش  توثخیر اهمیت کواه   

و همچنین کارایی بازار، ضوروری اسوت کوه ایون موضوود موورد بررسوی و         نذاران هیسرما

از متغیرهووایی کووه توواکنون توسوو   یریوون بهووره افووزون بوور آن، آزمووون تجربووی بوورار نیوورد.

بورای   ی رنرسیونی جوامق پژوهشگران ببلی مورد آزمون برار نگرفته و استداده از یا الگو

نووآوری   یهوا  جنبهاز  ،نزارش حسابرسی تثخیرایر متغیرهای مورد بررسی بر  تر قیبددرک 

 این پژوه  است.

شوده اسوت. پوس از     ارائوه شده و سپس پیشینه پژوه   بیانابتدا مبانی نظری  ،در ادامه

پووژوه  و بحوو  و  یهووا افتووهیروش پووژوه ، پووژوه ،  یهووا هیفرضووآن نیووز بووه ترتیووب 

 ت.آورده شده اس یرین جهینت

 مبانی نظری

 رایو ز ،است یا ندهیفزادارای اهمیت  یدر نزارش حسابرس تثخیربر  مؤیردرک عوام  

 یهوا  یژنو یو نیتور  مهوم از  یکی عنوانبه  یمال یها نزارش بودن موبق بر به میمستق ۀنون به

افشای  به این اهمیت (. نظر1991، 9کارسال و کاپالن) نذارد یمایر  یمال یها صور  یدیک

حسابداری و موالی   یها پژوه در  زیادی، اهمیت آنةکنند نییتع، عوام  به موبق اطالعا 

 (.2009، 6عدیدوی ؛ 2006، 1اتور  و همکواران  ؛ 2001، 1لونتیس و همکاراناست ) کردهپیدا 

مهموی   عامو   ،مودیریتی شورکت   یها یژنیو، اخیر یالملل نیبهمچنین، پیرو فسادهای مالی 

(. لذا، بسیار 2012ساماها و خلی ، ) شود یمبرای توضیح افشای به موبق اطالعا  محسو  

لوونتیس و  ی شوود ) حسابرسوی شناسوای   نوزارش  ارائۀدر  تثخیرضروری است که عل  نهدته 

بوا اطالعووا  موجووود در بووازار و   یارتبووا  تنگوواتنگ نیوز  بووورس ییکووارا(. 2001همکواران،  
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 رضووایی) اوراق بهووادار دارد یهووا مووتیب یرواطالعووا  بوور   قیانعکوواس بووه موبووق و سوور  

 یعنووان شوده از سوو    یاصل  یاز دال یکیدر مقاب ، (. ال  1999آبادی و همکاران،  دولت

 یبوه انجوا  خودما  حسابرسو     ازیو نسواالنه،   یمال یها صور  ارائهدر  تثخیر یبرا ها شرکت

 ا یو شدن عمل یطوالن و یمال یها صور شدن زمان انتشار  یطوالن ،گری. به عبار  داست

به کار برده  یمال ینزارشگر ا یشده و به صور  متراد  در ادب دهیچیدر هم پ یحسابرس

 (.1992، 2ورمر  و همکاران) شود یم

 -2، مورتب  بوا حسوابرس مسوتق      -1 :سوه دسوته از عوامو     تثییر به بررسی پژوه این 

 در نوزارش حسابرسوی   توثخیر بور   حسابرسوی  کمیتۀمرتب  با  -9شرکتی و  راهبریمرتب  با 

(ARL)  حسوابرس  انودازة : متغیرهوای  شوام   عوام  مرتب  بوا حسوابرس مسوتق    . پردازد یم 

(AudT)،  حسابرسمشرو  اظهارنظر (AudO)  یدهو  نوزارش ، ریسوا (RRisk)  تعوداد  و

 شورکتی نیوز شوام     راهبوری عوام  مورتب  بوا    است.( Remark) حسابرسی بندهای نزارش

 مودیره  هیئوت و اسوتقالل   (BSize) مودیره  هیئوت  انودازة ، (OwC) تیمالک تمرکز :متغیرهای

(BInd) کمیتوۀ اسوتقالل  : متغیرهوای  شام  حسابرسی کمیتۀعوام  مرتب  با  ،مچنیناست. ه 

 است. (Audacc) حسابرسی کمیتۀ یتخصص اعضاو  (Indaud) حسابرسی

 متغیرهای مربوط به حسابرس مستقل
 حسابرسی مؤسسۀ اندازۀ

فنی و تخصص الز  برای انجوا    تواناییبزرگ حسابرسی، در حالت کلی  یها شرکت

، در نتیجوه دارنود.   ،مد  کوتاهبرسی و برطر  کردن نیازهای مشتریان را در حسا تیمثمور

 یتور  قیسور و  تور  تیدیکخدما  با  بزرگ حسابرسی، یها شرکتاین انتظار وجود دارد که 

ده و مشوتریان بیشوتری   نموحسابرسی متمایز  یها شرکت سایر دهند تا بتوانند خود را از ارائه

رویکوورد  معتقدنود  (1999) 8همکواران بووامبر و اموا   (.2012سوواماها و خلیو ،  ) داشوته باشوند  

منجور بوه   ، رود یمو کوار  ه بزرگ بحسابرسی  یها شرکتکه توس   یحسابرسی ساختارمند

 انودازة بوین   ۀشوواهد تجربوی حوول رابطو     ،در نتیجوه  .شوود  یمو  در نزارش حسابرسوی  تثخیر

نیوز   (1999) 9جگوی و تسووی  نیسوت.   هماهنو   در نوزارش حسابرسوی   توثخیر  و حسابرس
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 حسوابرس  انودازة و  در نوزارش حسابرسوی   تثخیرمعناداری بین  و مستقیم رابطۀکه  دریافتند

اسوتداده از   د کوه در پژوه  خود دریافتن (2001لونتیس و همکاران ) در مقاب ،وجود دارد. 

 .شود یم در نزارش حسابرسی تثخیرباع  کاه   ،بزرگ یها شرکت

 حسابرس مشروط اظهارنظر

 تثخیرکه  دهد یمنشان  در نزارش حسابرسی تثخیر کننده نییتعمرتب  با عوام   پیشینۀ

موجوود در نوزارش    یهوا  تیمحودو و بیوود  تعداد تابعی صعودی از  ،در نزارش حسابرسی

در این زمینه، هنگامی کوه   .(2009، 10اسپاتیس؛ 2001لونتیس و همکاران، ) حسابرسی است

کند، باید آن را در نزارش خوود   مشاهدهمالی  یها نزارشدر  را ناهنجارییا حسابرس 

 یهوا  ابدا کره کند تا مذا باید با مدیریت شرکت مربو  ویاما پی  از این کار،  ،ذکر کند

حسابرسی را بیشتر کنود توا بتوانود شوواهد      یها آزمون ةاصالحی متناسب انجا  شده و نستر

دعواوی بضوایی   کنود و خوود را از    یآور جموق با ایون خطاهوا    ارتبا حسابرسی بیشتری در 

 مسوئله اینکوه بوروز ایون    ضومن   ،در نتیجوه . (2012سواماها و خلیو ،   دارد )احتمالی مصوون  

زودهنگوا    ارائهدر خواهد بود، حسابرس نیز برای یافتن دیگر موارد مشابه احتمالی،  بر زمان

در  توثخیر  توانود  یمو  مسوئله ایون   کوه  دهود  یمو به خور    بیشتری یکار محافظهنزارش خود 

 را افزای  دهد. نزارش حسابرسی

 یده گزارشریسک 

در  توثخیر زیوادی روی   توثییر  توانود  یم شرکت یده نزارشساختار ترازنامه و سیاست 

 هوا  یوی دارابوه کو     هوا  یبدهانر نسبت موجودی کاال و  ،لذا داشته باشد. نزارش حسابرسی

بیشوتری مواجوه    یهوا  یدشووار بوا   ،آنهوا و بررسی  زیاد باشد، حسابرس در هنگا  حسابرسی

کوه   ییهوا  شورکت  ،همچنوین  .اسوت  مؤیرنزارش حسابرسی  تثخیربر  مسئلهکه این  شود یم

بیشوتری انجوا     یهوا  آزموون در پایان سوال   خواهند یمزیادی دارند از حسابرس  یها ییدارا

سواماها و خلیو ،   در نزارش حسابرسی خواهد شد ) تثخیرکه این موضود نیز موجب  دهد

بوه کو     هوا  یدهبو موجوودی کواال و   نسوبت   بواال بوودن   کوه  رود یمانتظار  ،در نتیجه (.2012

 د.شودر نزارش حسابرسی  تثخیر، موجب ها ییدارا



 بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسیثر ؤبررسی عوامل م/ 031

 

 حسابرسیهای گزارش بندتعداد 

در  آنهوا تعوداد  دارد کوه هرچوه    دیو کثت توه نک نیو ابور  ی نزارش حسابرس یتعداد بندها

از انتشوار   ریو مد شده یخبر بد تلق ایموضود به عنوان  نیباشد، ا شتریب حسابرس نزارش

لوذا   .(1999مهود و بهواری،    بنوی ) دینما یم اجتنا شده  یحسابرس یمال یها صور به موبق 

حسووابرس ممکوون اسووت رویکووردی اتخوواذ نمایوود تووا اطمینووان حاصوو  شووود کووه ناهنجوواری 

مستقیمی بر زمان حسابرسوی دارد   تثییراین تالش بیشتر،  . در نتیجه،وجود ندارد یتوجه باب 

 (.2012ساماها و خلی ، )

 شرکتی راهبری مربوط به متغیرهای

 مالکیت تمرکز

بوورای  ینووزارش سووالیانه حسابرسووی شووده منبووق اصوولی و شوواید تنهووا منبووق اطالعووات    

بوا   ارتبوا  بتواننود در   کوه  نیابرای  نذاران هیسرما(. 1991، 11رافورانیراست ) نذاران هیسرما

عد  تقارن اطالعا  منوابق را کواه  دهنود، بایود بوه      خود تصمیم بگیرند و  یص منابقتخص

، نماینودنی  ۀنظریو  ربنوا بو  خبور شووند.    بوا  مورتب  بوا آن،   یهوا  نوزارش و  موبق از درآمودها 

کوه پراکنودنی مالکیوت     ییها شرکتتضادهای احتمالی در منافق مدیریت و سهامداران در 

 ،که مالا درصد کووچکی از سوها  هسوتند    ینذاران هیسرما زیرا .باالیی دارند، بیشتر است

در . (2012سواماها و خلیو ،   ) مودیریت دارنود   یهوا  میتصوم بدر  کمتری بورای ندووذ در   

کوه   ینذاران هیسرمابا کاه  پراکندنی مالکیت و حرکت به سمت تمرکز مالکیت،  ،نتیجه

مودیریت   یهوا  میتصوم برای ندوذ در  بیشتریبدر   مالا درصد کوچکی از سها  هستند،

و در  مالی حسابرسی شده متکی هسوتند  یها نزارش هبسهامداران خواهند داشت. همچنین، 

 کواه  یابود،   نوذاران  هیسورما پراکندنی مالکیوت بیشوتر شوده و بودر  ندووذ      صورتی که 

و  احتمووال دعوواوی بضووایی موضووودبیشووتر در معوورس ریسووا هسووتند و ایوون  حسابرسووان 

 (.1999جگوی و تسووی،   ) دهود  یم  یافزا آنهامربو  به کسب و کار را برای  یها سایر

پراکنودنی مالکیوت   ی صوعودی از  توابع  در نوزارش حسابرسوی   تثخیرکه  رود یملذا انتظار 

جگوی و تسووی،   نویای این مدعا است ) صور  نرفته در این زمینه نیز یها پژوه باشد. 
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دریافوت   تووان  یمو  ،در مقاب  (.2011، 12حبیب و بهوئیان؛ 2001لونتیس و همکاران، ؛ 1999

افوزای  یابود، حسابرسوان     نوذاران  هیسورما که انر تمرکز مالکیت بیشتر شده و بدر  ندوذ 

این انتظار وجود دارد که با افوزای  تمرکوز    ،در نتیجه .ودبهند کمتر در معرس ریسا خوا

نیوز بیوان    (2009عدیدوی ) در ایون زمنیوه،    کاه  یابد. در نزارش حسابرسی تثخیرمالکیت، 

 .ابدی یمحسابرسی کاه   نزارش ارائۀدر  تثخیرکه با افزای  تمرکز مالکیت،  کند یم

 همدیر هیئت اندازۀ

عنوان سواز و کوار مرتبطوی    ه ب مدیره هیئت اندازةشرکتی،  راهبریدر ادبیا  مربو  به 

ی بوه موبوق   را از لحاظ اعتبار و نیز افشا اطالعا شدافیت  تواند یمکه  شود یمدر نظر نرفته 

زیرا میزان تخصوص   ،هستند تر مطلو  تر بزرگ یها رهیمد ئتیه، ینهدر این زمبهبود بخشد. 

 در مقابو ،  (.2010، 19هیودالگو و همکواران  ) دهند یمرا افزای  دسترس شرکت و منابق در 

 توانود  یمو  مودیره  هیئوت  اعضایتعداد محدود  که دارند یمبیان  (2001) 11آرکی و وازکوئز

 را بیشوتر کنود.   یریو ن میتصوم را افزای  داده و انعطا   مدیره هیئتتبادل افکار بین اعضای 

غیرمعنواداری بوین    ۀرابطو پژوهشی دریافتند که در  (2010) 11محمدنور و همکارانهمچنین، 

وجود اطالعا   وجود دارد. لذا با توجه به مدیره هیئت اندازةو  در نزارش حسابرسی تثخیر

این رابطه نیاز بوه  در نزارش حسابرسی،  خیرتثو  مدیره هیئت اندازةمتنابض در مورد ارتبا  

 .دارد تجربی بررسی
 مدیره هیئتاستقالل 

 توثییر  تواند یم مدیره هیئتوجود مدیران مستق  در  (1989) 16نسنجفاما و  ةدیعقبنا به 

در راسووتای محوودود کووردن   موودیره هیئووتنظووارتی  یهووا تیووفعالدر کارآموودی  ییسووزاب

 مشوک  در حو   نقشوی اساسوی    تواننود  یمو مودیران مسوق    داشته باشد.  انمدیر یطلب فرصت

 بوا اسوتقالل بیشوتر    مودیره  هیئوت  ،و سهامداران داشته باشوند. در نتیجوه   انبین مدیر نمایندنی

 ،نمونوه کنود. بورای    برطور  را  موالی شورکت   یدهو  نزارشموانق الز  برای بهبود  تواند یم

 یده نزارشسبب بهبود  ،مدیره هیئتاستقالل  که دارند یمبیان  (2011) 12احه و دحاویسم

کوارایی حسابرسوی   بوه   مودیره  هیئتاستقالل  وجود دارد کهانتظار این  ،. لذاشود یمشرکت 
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کار حسابرس را در اختیار وی بورار   در روند کما کرده و ابزارهای مورد نیاز برای تسریق

 (.2012ساماها و خلی ، ) دهد ارائه بیشتری سرعت ارش خود را ببتواند نزادهد تا 

 حسابرسی کمیتۀمتغیرهای مربوط به 
 تخصص

 کمیتوۀ فعالیوت   ،دارد توثییر بور شودافیت شورکت     شود یم بیانیکی از عوام  مهمی که 

مهوم   یهوا  نقو  آموده کوه یکوی از     (1999) 18بلوریبون ۀکمیتاست. در نزارش  حسابرسی

مووولن و  موا . شووود یمو ایدوا   حسابرسووی کمیتوۀ ، توسوو  مودیره  هیئوت نظووارتی  یهوا  تیو فعال

از طریوق کواه  خطاهوا و     حسابرسوی  کمیتوۀ دریافتند که وجوود  نیز  (1996) 19رانوناندان

 در ،همچنوین  .کند یممالی کما  یها رنامهاظهابه بهبود اطمینان  ،باب  توجه یها یناهنجار

 شووند  یمو مالی شناسوایی   یده نزارشموجود در فرایند  یها مشک  حسابرسی کمیتۀجلسه 

در صورتی که اعضوای حاضور تخصوص مورتب  داشوته      لذا (. 2010محمدنور و همکاران، )

نود تهیوه نوزارش حسابرسوی را تسوریق      را حو  نمووده و رو   هوا  مشوک   توانند یمباشند، بهتر 

و  یاز ارتبوا  مندو   یحواک نیوز   (2011) 20و همکواران  سولتانا یها افتهیبخشند. در این زمینه، 

 انیو ب بوه . اسوت ی حسابرسو  نوزارش در  توثخیر  و حسابرسی کمیتۀ یتخصص مال نیب معنادار

 یحسابرسو  نوزارش  در توثخیر شودن   تور  کوتواه   باع حسابرسی کمیتۀ یمال تخصص گر،ید

 (.1991صالحی و همکاران، ) شود یم
 استقالل

 رانیمود  از التریبوا  بوودن درصود   دارا بوا  حسابرسی کمیتۀنمایندنی،  یتئوراساس  بر

صوالحی و  ) شووند  یمو  مواجوه  خطر با کمتر خود، یها تیمسئولو  ها نق   در انجا یخارج

 حسابرسوی  کمیتۀ یها ابدا  دمعتقدن (2011) ارانهمک و سولتانا ،نینچهم (.1991همکاران، 

 نزارش صدور یبرا شده  صر زمان کاه  در راستای فراوان احتمال به ،تربا استقالل بیش

 حسابرسی کمیتۀ لالاستق نیب را یداراو معنی پژوه  ارتبا  مند یها افتهی. است یحسابرس

دریافت که بوا افوزای  اسوتقالل     توان یم ،. در نتیجهداد نشان یحسابرس نزارش در تثخیر و

 .ابدی یمدر نزارش حسابرسی کاه   تثخیرزمان مد  ، حسابرسی کمیتۀ
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 پژوهش پیشینۀ

در  توثخیر شورکتی بور    ریراهبو  یهوا  ز یمکوان بوه بررسوی    (1991سجادی و همکاران )

بور   یشورکت  راهبری یها ز یمکان ،یدر حالت کلنزارش حسابرسی پرداخته و دریافتند که 

 است. مؤیر یحسابرس نزارش ارائۀدر  ریتثخمد  زمان 

و  یحسووابدار یهووا یژنوویو یرهووایمتغ یتمووام ندریافووت کووه بووی  (1992محموودیان )

شرکت و ضوع    یبزرن ایابها ، اندازه  ،یا نهیزم  یمشکال  پ ینب ،کار صاحب یحسابرس

 وجود دارد. یداراارتبا  مثبت و معن ،ینزارش حسابرس تثخیرو  یحسابرس میت

حسابرسووی  بوودمت و یطرفوو یبووکووه در پژوهشووی دریافتنوود  (1999حاجیهووا و رفیعووی )

ی اندازه واحود حسابرسو   ریمتغ اما ،معکوس دارند ۀرابط ،یحسابرسنزارش  تثخیربا  داخلی،

 .ندارد یمعنادار رابطۀ ریمتغ نیبا ا یداخل

 یرعووادیغ الزحمووه حووقکووه تجربووه حسووابرس و   دریافتنوود (1999واعووو و احموودی )

 رابطوۀ  ،نیهمچنو  و معنوادار دارد.  مندوی  رابطۀ ،یحسابرس نزارش ارائۀدر  تثخیرحسابرس با 

اظهوارنظر حسوابرس بوا     هایشرکت و تعداد بنود  یحسابرس یدنیچیپ نیب یو معنادار مثبت

 .وجود دارد یحسابرس نزارش ارائۀ در تثخیر

 دورةو  شورکت  انودازة  نیبو دریافتنود کوه    (  1999آبادی و همکاران ) دولت رضایی

وجوود   یمعنادار و مند ۀرابط ،یضمن رةدوو  شرکت اندازة نیب ،نیحسابرس و همچن یامضا

کوه   ییهوا  شرکت دارند، یشتری( بی)اهر  مال یکه نسبت بده ییها شرکت تیدارد و در نها

 شوتر یب آنهوا  عموده  سوهامداران  تعوداد  کوه  ییها شرکت نیهمچن هستند و خو  اخبار یدارا

 .دشده دارن یابرسساالنه حس یمال یها صور در انتشار  یشتریب تثخیراست، 

تخصوص حسوابرس در صونعت و بوه      نیبو که دریافتند  (1991پورحیدری و همکاران )

 انودازة  نیبو  ن،یهمچنو وجوود دارد.   یارتبا  مثبت و معنادار ،ینزارش حسابرس دنموبق بو

 وجود ندارد. یارتبا  معنادار ی،و به موبق بودن نزارش حسابرس حسابرسی مؤسسۀ
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 تثخیربا  حسابرسی کمیتۀای بین جنسیت اعضدریافتند که  (1991درورده و همکاران )

و  حسابرسوی  کمیتوۀ بوین انودازه    ، اموا داری وجود دارداو معن مثبت رابطۀنزارش حسابرسی 

 .  بربرار استداری او معن مندی رابطۀنزارش حسابرسی  در تثخیرتخصص مالی اعضا با 

در  ریتوثخ بوا   ،الزحموۀ حسوابرس   حوق درپژوهشی دریافتند کوه   (1996راسخی و آراد )

 و معنادار دارد. یمند یا رابطه یحسابرس نزارش ارائۀ

تخصوص   ،یحسابرسو  کمیتوۀ  اسوتقالل  نیبو دریافتند کوه   (1996دُری ) حاجیها و رجب

مثبوت و   رابطوۀ  ،وجه نقد شرکت یبا سطح نگهدار تهیکم ةاندازو  یحسابرس کمیتۀ یاعضا

 وجود دارد. یمعنادار

 رییو و تغ یحسابرسو  نوزارش  ارائۀ در تثخیر نیرابطه ب یبه بررس (2011) 21و سان مانده

 نوزارش  ارائوۀ  در توثخیر  چوه  هور  کوه  داد نشوان  آنان پژوه  یها افتهی .داختندپر حسابرس

 .ندک یم دایپ ینزول ریحسابرس س رییتغ ابد،ی  یافزا یحسابرس

در پژوهشی به بررسی به موبق بودن نزارش حسابرسوی   (2012) 22الخطیب و مارجیب

، با بوه موبوق بوودن    شرکت اندازةحسابرسی و  مؤسسهپرداخته و دریافتند که سوددهی، نود 

دارد، اما اهور  موالی بوا بوه موبوق بوودن نوزارش         ناداریو مع مندی رابطۀنزارش حسابرسی 

 و معناداری دارد. مثبت رابطۀحسابرسی 

تخصوص حسوابرس در    ،یحسابرسو   تیو دکین یبو  ارتبوا   یبررس به (2011) 29فا داو و 

 تخصص حسابرس در صنعتو دریافتند  هپرداخت یحسابرس نزارشۀارائدر  ریتثخصنعت و 

 .کند یم  یوتاه را تضعک یحسابرس نردش در نزارش حسابرس و ریتثخن یب مثبت رتبا ا

 ارائوۀ در  توثخیر بر کواه    مؤیردر پژوهشی به بررسی عوام   (2012)  یساماها و خل

 مسوتق  و حسوابرس   حسابرسی کمیتۀ یها یژنیوحسابرسی پرداخته و دریافتند که  نزارش

و به موبوق   حسابرسی نزارش ارائۀزمان در  ییسزابسهم  شرکتی، راهبریین عوام  و همچن

 دارد. اطالعا بودن 



 031 /93/ پیاپی 0937 بهار/ 0م/ ش نه ۀدوردانش حسابداری/  ۀمجل

 

داخلوی و خوارجی    یهوا  پوژوه  انرچوه   ،نشان داد مرتب  یها پژوه  ۀبررسی پیشین

ارزشمندی  یها افتهینزارش حسابرسی پرداخته و به  تثخیردر  مؤیرزیادی به بررسی عوام  

اظهوارنظر مشورو     ،یدهو  نوزارش  سایراما تاکنون ایر متغیرهایی مانند دست یافته است، 

در ایوران موورد آزموون تجربوی     در نزارش حسابرسی  تثخیربر  تیمالک تمرکزو حسابرس 

 ،هووا افتووهیتووا بتوووان بوور اسوواس   نیازمنوود بررسووی اسووت مسووئلهایوون بوورار نگرفتووه اسووت کووه  

با وارد کردن متغیرهای پژوه  در  ،همچنین. بهتری در این زمینه انجا  داد یها یزیر برنامه

نیوز   مسئلهمورد ارزیابی برار داد که این  تر قیدبایر هر یا را به صور   توان یمیا الگو، 

 .کند یمکما  ها افتهیبه دبت 

 روش پژوهش

کمی است که در آن از روش علمی ساخت و ایبوا    یها پژوه این پژوه  از نود 

شده، انجوا  شوده    پژوهشی از بب  تعیین یها طرحها و  اس فرضیهتجربی استداده شده و بر اس

کمی است  ها داده یرین اندازهشود که معیار  زمانی استداده می ها پژوه است. از این دسته 

 .شود یمهای آماری استداده  از روش ها جهینتو برای استخرا  
 پژوهش یها هیفرض

 :نردند یمزیر مطرح  یها هیفرض، پژوه ۀپیشین و نظری با توجه به اهدا ، مبانی

 رابطووۀ، در نووزارش حسابرسووی تووثخیرو  حسابرسووی مؤسسووۀ انوودازة: بووین اول فرضوویۀ

 ی وجود دارد.معنادار

و  مثبوت  رابطوۀ ، در نزارش حسابرسوی  تثخیر: بین نظر مشرو  حسابرس و دو  فرضیۀ

 معناداری وجود دارد.

و  مثبوت  رابطوۀ ، حسابرسوی  در نوزارش  تثخیرو  یده نزارشریسا : بین سو  فرضیۀ

 معناداری وجود دارد.

، در نوزارش حسابرسوی   توثخیر : بین تعداد بندهای نزارش حسابرسوی و  چهار  فرضیۀ

 و معناداری وجود دارد. مثبت رابطۀ
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و  مثبووت رابطووۀ، در نووزارش حسابرسووی تووثخیرمالکیووت و  تمرکووز: بووین پوونجم فرضوویۀ

 معناداری وجود دارد.

ی معنوادار  رابطوۀ ، در نوزارش حسابرسوی   تثخیرو  مدیره هیئت اندازة: بین ششم فرضیۀ

 وجود دارد.

، رابطه معکوس و در نزارش حسابرسی تثخیرو  مدیره هیئت: بین استقالل هدتم فرضیۀ

 معناداری وجود دارد.

در نوزارش حسابرسوی،    توثخیر و  حسابرسوی  کمیتۀ: بین تخصص اعضای هشتم فرضیۀ

 .و معناداری وجود دارد مندی رابطۀ

و  مندی رابطۀدر نزارش حسابرسی،  تثخیرو  حسابرسی کمیتۀ: بین استقالل نهم فرضیۀ

 معناداری وجود دارد.
 الگوی پژوهش

 :دهد یمالگوی مدهومی پژوه  را نشان  1 شمارة شک 

 

 الگوی مفهومی پژوهش. 1 شمارۀ شکل

 

 

 

 خیر درنزارش حسابرسیثت

 

 حسابرس مستق 

 راهبری شرکتی

 یحسابرس ۀتیکم

 اندازة مؤسسۀ حسابرسی

 اظهارنظر مشرو 

 دهی ریسا نزارش

 تعداد بندهای نزارش 

 
 تمرکز مالکیت

 مدیره اندازة هیئت 

 مدیره ستقالل هیئتا 

 
 تخصص اعضا

 استقالل 
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 متغیرهای پژوهش

ه متغیرهای مستق ، وابسته و کنترلی استداده شود. متغیرهوای   در این پژوه  از سه دست

، حسابرسوی  مؤسسوۀ  انودازة متغیرهوای مربوو  بوه حسوابرس مسوتق  )     مستق  پژوه  شام  

(، و تعوداد بنودهای نوزارش حسابرسوی     یدهو  نوزارش حسابرس، ریسا مشرو   اظهارنظر

و اسووتقالل  رهموودی هیئووت انوودازة، تیوومالک تمرکووزشوورکتی ) راهبووریمتغیرهووای مربووو  بووه 

تخصوص   و حسابرسوی  کمیتوۀ استقالل ) حسابرسی کمیتۀ( و متغیرهای مربو  به مدیره هیئت

در نزارش حسابرسی  تثخیرمتغیر وابسته پژوه  همچنین،  .است (حسابرسی کمیتۀ یاعضا

 بوازدة و  شورکت  ، اهور  موالی  شورکت  انودازة  است. متغیرهای کنترلوی پوژوه  نیوز شوام     

 است. ها ییدارا

 رهای مستقلمتغی
 متغیرهای مربوط به حسابرس مستقل

سازمان حسابرسی  ،انجا  شده در ایران یها پژوه در بیشتر : حسابرسی مؤسسۀ اندازة

بوه عنووان    ،حسابرسوی معتمود بوورس    یها مؤسسه سایرحسابرسی بزرگ و  مؤسسهبه عنوان 

ابرسوی بوه   سوازمان حس  چوه  چنوان  ،در نتیجوه  کوچا در نظر نرفته شده اسوت.  یها مؤسسه

در نظور نرفتوه    صودر و در غیر این صوور  متغیور    یامتغیر  ،عنوان حسابرس شرکت باشد

 شد.

 ریو و در غ بوا یوا  باشود برابور    انر نظر حسابرس مشرو : حسابرسمشرو  اظهارنظر 

 (.2012ساماها و خلی ، ) در نظر نرفته شدصدر برابر  صور  نیا

 یها حسا برابر با نسبت موجودی کاال و  ،یده نزارشریسا  :یده نزارشریسا 

 (.2012ساماها و خلی ، ) تعری  شد ها ییدارادریافتنی به ک  

 از ریو غ بوه ) یحسابرسو  نوزارش  یتعداد بنودها  شام  :تعداد بندهای نزارش حسابرسی

بوو  از بنوود اظهووارنظر در   ( بحسووابرس تیو مسووئول تیریموود تیمقدمووه، مسووئول  هایبنوود

 ی است.حسابرس یها نزارش
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 شرکتی راهبریمتغیرهای مربوط به 

استداده  21هیرشمن -از شاخص هرفیندال مالکیت تمرکز: برای محاسبه تیمالک تمرکز

فعوال در   یهوا  بنگواه از جمق توان دو  سوهم بوازار تموامی     رشمنیه -ندالیهرف شاخصشد. 

 (.2009، 21دهینسیریچن و ) دیآ یمبه دست  1 رابطۀصنعت به صور  
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 که در این رابطه:

K=  فعال در بازار، یها بنگاهتعداد 

Si=  سهم بازار شرکتi  دیآ یمبه دست  2 رابطۀبه وسیله که. 
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 نشان دهنده نود صنعت است. 1و  J رکتفروش شکه در این رابطه، 

 تمرکز بیشتر است. دهنده نشان ،این شاخص هر چه بزرنتر باشدالز  به ذکر است که 

 .شود یمنشان داده  مدیره هیئتتوس  تعداد اعضای  مدیره هیئت اندازة :مدیره هیئت اندازة

نشان  مدیره هیئتر توس  درصد مدیران مستق  د مدیره هیئتاستقالل  :مدیره هیئتاستقالل 

 .شود یمداده 
 حسابرسی کمیتۀمتغیرهای مربوط به 

یا متغیر دو ارزشی صدر و یوا   حسابرسی کمیتۀ: استقالل حسابرسی کمیتۀاستقالل 

اعضوای   جوز  بوه ) حسابرسوی  کمیتوۀ عضوو   مودیره  هیئوت است که انر نسبت تعوداد اعضوای   

باشد، بیانگر اسوتقالل نسوبی    1/0کمتر از  حسابرسی کمیتۀغیرموظ ( به تعداد ک  اعضای 

روهانوا و  است و مقدار این متغیر برابر با یا و در غیور ایون صوور  برابور بوا صودر اسوت )       

فابد هرنونوه رابطوه یوا     که عضوی است حسابرسی کمیتۀ عضو مستق  .(2011، 26همکاران

 و نیری مسوتق  وی ایرنوذار باشود    میمکه بر تصبا سایرین است منافق مستقیم یا غیرمستقیم 

ندعوان شوود یوا     موجب جانبداری وی از منافق فرد یا نروه خاصی از سهامداران یا سوایر ذی 

 (.1991، کمیتۀ حسابرسیمنشور ) سبب عد  رعایت منافق یکسان سهامداران نرد
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بیوانگر تعوداد    ،سوی حسابر کمیتوۀ  یتخصص اعضوا : حسابرسی کمیتۀ یتخصص اعضا

است که در زمینه حسابداری، حسابرسوی و موالی فعالیوت دارنود و      حسابرسی کمیتۀاعضای 

. فورد متخصوص، فوردی    (2011روهانوا و همکواران،   دارای علم و دان  تخصصوی هسوتند )  

، اموور موالی  در  یالمللو  نیبو داخلی یوا معتبور    یا حرفهمدرک دانشگاهی یا مدرک است که 

مدیریت با نرای  موالی یوا    یها رشتهسایر  و سابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، ابتصادح

هوای   هوای موالی و کنتورل    هوا و نوزارش   همراه با توانایی تجزیه و تحلیو  صوور    ،ابتصادی

 (.1991، کمیتۀ حسابرسیمنشور دارد ) داخلی حاکم بر نزارشگری مالی

 تغیر وابستهم

نوزارش   در توثخیر ایون پوژوه  اسوت.     ۀمتغیور وابسوت   ،در نوزارش حسابرسوی   تثخیر

 ارائوۀ حسابرسی به عنوان تعداد روزهوایی تعریو  شوده اسوت کوه بوین پایوان سوال موالی و          

متغیور  این  یرین اندازهبرای  (.2012ساماها و خلی ، ) اندازند یمفاصله  ،حسابرسی نزارش

 جموق تدواو    از (2012سواماها و خلیو  )  و  (1999جکی و تسووی )  یها پژوه بر اساس 

در نوزارش   توثخیر بوه عنووان    ،تعداد روزهای امضای نزارش حسابرسی و پایان سوال موالی  

 حسابرسی بهره برده شده است.
 متغیرهای کنترلی

در نزارش  تثخیرپیشین مرتب  با  یها پژوه کنترلی این پژوه ، بر مبنای  متغیرهای

 است. ها ییدارا بازدةو شام  اندازه، اهر  مالی و  اند شدهانتخا   حسابرسی

در نوزارش   توثخیر ، باع  افزای  شرکت اندازة افزای  رود یمانتظار : شرکت اندازة

 هوا  یوی داراکو    یعیطب تمیلگار قیاز طر ریمتغ نیا. (2012ا و خلی ، ساماه) شود حسابرسی

 محاسبه شده است.

و  یشورکت در بازپرداخوت بوده    ینواتوان  احتموال  ،یاال بودن نسوبت بوده  ب: اهر  مالی

هسوتند کوه    نیو حسابرسان نگوران ا  یحالت نی. در چندهد یم  یخود را افزا هایتعهد یدایا

 نیوابوق نشوان داده باشود. بنوابرا     از خود را کمتور  یدهب یدنیممکن است شرکت مورد رس

 نوده، یدر آ یاحتموال  مطروحه یخود در مقاب  دعاو تیمسئول زانیکاستن م یحسابرسان برا
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یبت شوده   یها یبده زانیم زکه ا کنند یمو اجرا  یطراح یا نونهرا به  یحسابرس یها روش

 حسابرسوان، از جانوب   هوا  ابودا  نونوه   نیو حاصو  کننود. انجوا  ا    نانیاطم ها شرکت یاز سو

و  یحسابرسو  نوزارش  یامضا خیو تار یسال مال انیپا نیب یشدن دوره زمان یموجب طوالن

، 22یسولطان ) شوود  یمو شوده،   یحسابرسو  یموال  یهوا  صور در انتشار  تثخیرباع   در نهایت

 ، محاسبه شده است.ها ییارادبر ک   ها یبدهاین نسبت نیز از طریق تقسیم ک   (.2002

 یحسابرسو  ا ی، عملده انیز یها شرکتزودتر از  ،سودده یها شرکت: ها ییدارا بازدة

ایون   (.1991، 28همکواران  و فروسوت دارند ) یکمتر تثخیرو  کنند یم  یخود را اجرا و تکم

محاسوبه شوده    هوا  یوی دارابر میانگین کو   سود بب  از بهره و مالیا  تقسیم  به وسیله نیز متغیر

 است.

 تووان  یمو  (2012سواماها و خلیو  )   همچنین بر اساس مطالب مطورح شوده و پوژوه    

 تهیه نمود: 9 رابطۀالگوی پژوه  را به صور  

(9) ARLit = α0 + α1 AudTit + α2 AudOit + α3 RRiskit + α4 Remarkit + 

α5 OwCit + α6 BSizeit + α7 Bindit + α8 Indaudit + α9 Audaccit + α10 

Size it + α11 LEV it + α12 ROAit +€t  
 پژوهش ۀنمونو  یآمار ۀجامع

 یهوا  تیمحودود ک  جامعه مورد نظر انتخا  شده و سوپس بوا اعموال     پژوه  نیدر ا

 یو در صوورت  شده نرفتهنظر  در ریار زیمع 1 ،منظور نیا یبرازیر نمونه آماری مشخص شد. 

 .شده استانتخا   پژوه نمونه  عنوان به را داشته باشد، ارهایمع هیکل یکه شرکت

 د.فعال باش 1991سال  انیشده و تا پا رفتهیپذ در بورس 1990 شرکت بب  از سال

و  یمووال یهووا ینوور واسووطه ن ،یهلوود هووای شوورکت تیووخوواف فعال تیووماه  یووبووه دل

و  یدیو تول یهوا  شورکت  بوا  آنهوا ماهیوت   مالحظوه  و تداو  باب  ینذار هیسرما یها شرکت

 د.شده نباش ادی از صنایق برنزیدهشرکت  ،یبازرنان

 ةبواز  دراسدند باشود و   انتهایبه  یشرکت منته یسه، سال مالیت مقای  بابلیلحاظ افزا به

 .نداشته باشد تیفعال رییتغ ای یسال مال رییمورد مطالعه، تغ یزمان
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 یا نونوه  بوه  موذکور  یزموان  ةبواز  در هوا  شورکت  همراه یها ادداشتی و یمال یها صور 

 باشد. موجود بهادار اوراق بورس ناه و  در کام 

از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوبو     یب پژوه  دورة یط آنهاسها   ۀمعامل

 .نشده باشد

دار تهووران شووده در بوورس اوراق بهوا   شورکت پذیرفتوه   111بوواال،  یارهوا یبور اسواس مع  

 عنوان نمونه پژوه  انتخا  شد. به

 لیه و تحلیابزار تجز

متغیرهوای   ،9رهاورد نووین   افزار نر و اکس   افزار نر در این پژوه  ابتدا با استداده از 

 اس اس یپو  اس، ویوز ای افزار نر آماده و سپس با استداده از  ،خا  یها دادهپژوهشی از روی 

 یی انجا  شده است.وتحلی  نها تجزیه و استاتا

 پژوهش یها افتهی
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 

توصیدی مربوو  بوه متغیرهوای موورد مطالعوه نشوان داده        یها آماره 1 شمارة در جدول

رهوای  یمتغ ۀمحاسوب  یبورا  یمورد بررسو  های شده است. الز  به ذکر است که تعداد مشاهده

 است. شرکت -سال 121ذکرشده،  یوابسته، مستق  و کنترل
 های توصیفی متغیرهای پژوهش . آماره1 شمارۀجدول 

 انحرا  معیار کمینه بیشینه میانگین نا  متغیر

 - 0 1 - حسابرسی مؤسسۀ اندازة

 - 0 1 - حسابرس مشرو  اظهارنظر

 191/0 019/0 919/0 192/0 دهی ریسا نزارش

 291/9 9 22 698/12 تعداد بندهای نزارش حسابرسی

 212/0 006/0 989/0 916/0 تیمالک تمرکز

 219/0 1 2 021/1 مدیره هیئت اندازة

 188/0 0 1 668/0 مدیره هیئتاستقالل 

 - 0 1 - حسابرسی کمیتۀاستقالل 

 890/0 0 1 211/2 حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای 

 990/28 19 220 810/81 در نزارش حسابرسی تثخیر
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 انحرا  معیار کمینه بیشینه میانگین نا  متغیر

 118/1 616/10 122/18 211/19 شرکت اندازة

 212/0 090/0 161/1 621/0 هر  مالیا

 122/0 -298/0 690/0 128/0 ها دارایی بازدة

، حسابرسوی  مؤسسوۀ  انودازة هوای  الز  به ذکر است که با توجوه بوه اسومی بوودن متغیر    

، میانگین و انحورا  معیوار آن بابو     حسابرسی کمیتۀ استقالل و حسابرس مشرو  اظهارنظر

 نشده است. ارائهمحاسبه نبوده و لذا 

بیشوترین   ینوزارش حسابرسو   یتعوداد بنودها   ،در میان متغیرهای مسوتق   افزون بر آن،

بوا  ی نیوز  در نوزارش حسابرسو   تثخیرمیانگین انحرا  معیار را به خود اختصاف داده است. 

از انتهای سال موالی توا تهیوه    متوس ،  ۀنون بهآن است که  گرنشان 8101/81میانگینی برابر با 

روز بوه طوول    81پذیرفته شده در بوورس اوراق بهوادار،    یها شرکترسی، در نزارش حساب

بیشوترین میوانگین و انحورا      شورکت  اندازةهمچنین در میان متغیرهای کنترلی، . انجامد یم

 یبوده که  دهد یم( نیز نشان 62/0میانگین اهر  مالی )معیار را به خود اختصاف داده است. 

میوزان بوه    نور  انیو ببووده کوه    هوا  شرکت یها ییدارانص  متوس  بی  از  نونه به ها شرکت

   نمونه است. یها شرکتنسبت باالی اهر  مالی در 

 بررسی ایستایی )پایایی( متغیرهای پژوهش 

 آزموون  آموارة ، چنانچوه معنواداری   هوادری آزمون ریشه واحد از نود آزموون   براساس

پایوا   پوژوه   دورةوه  در باشود، متغیرهوای مسوتق ، وابسوته و کنترلوی پوژ       01/0کمتر از 

حاص  از بررسی پایایی متغیرهوای پوژوه  بوا اسوتداده از ایون آزموون در        یها افتهیهستند. 

 شده است. ارائه 2 شمارة جدول
 حاصل از آزمون هادری یها افتهی. 2 شمارۀجدول 

 معناداری آزمون آمارة نا  متغیر

 000/0 211/1 حسابرسی مؤسسۀ اندازة

 000/0 811/9 حسابرسمشرو   اظهارنظر

 000/0 662/16 یده نزارشریسا 

 000/0 826/16 تعداد بندهای نزارش حسابرسی
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 معناداری آزمون آمارة نا  متغیر

 000/0 888/11 تیمالک تمرکز

 000/0 099/19 مدیره هیئت اندازة

 000/0 912/11 مدیره هیئتاستقالل 

 0168/0 622/1 حسابرسی کمیتۀاستقالل 

 000/0 099/6 حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای 

 000/0 980/11 در نزارش حسابرسی تثخیر

 000/0 929/12 شرکت اندازة

 000/0 986/18 اهر  مالی

 000/0 161/11 ها ییدارا بازدة

سطح معنواداری در آزموون ریشوه واحود هوادری       ،2 شمارة جدول یها افتهیبا توجه به 

  پایوا هسوتند.   متغیرهای پژوه دهد یماست که نشان  01/0از  تر کوچابرای تما  متغیرها 

این بدان معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زموان و کواریوانس متغیرهوا بوین     

موورد بررسوی تغییرهوای سواختاری      یهوا  شورکت مختل ، یابت اسوت. در نتیجوه،    یها سال

 شود.   وجود آمدن رنرسیون کاذ  نمی اند و استداده از این متغیرها در الگو باع  به نداشته

 پژوهش یها هیفرضون آزم
 یخط همبررسی 

وجود داشوته   یخط هممورد مطالعه بین متغیرهای مستق  مشک   یها دادهزمانی که در 

از رنرسیون خطی چند متغیره اسوتداده کورد. بورای     توان ینمباب  اتکا نبوده و  ها افتهیباشد، 

لورانس اسوتداده   چندنانه در این پژوه  از عام  تور  واریانس و ت یخط همبررسی مشک  

باشود،   1از  تر کوچاو و عام  تلرانس  1از  تر کوچاشد. زمانی که عام  تور  واریانس 

 (. جودول 1999خواجووی و ممتازیوان،   اسوت )  هوا  دادهدر  یخطو  همعد  وجود  ةنشان دهند

 .دهد یماین آزمون را نشان  یها افتهی 9 شمارة

و و عامو    1از  تور  کوچوا مووارد عامو  توور  واریوانس      ۀدر همو  ،هوا  افتهیبا توجه به 

 وجود ندارد. ها دادهدر  یخط هماست، در نتیجه  1از  تر زکوچاینرانس تل
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 خطی بین متغیرها های مربوط به بررسی هم یافته .3 شمارۀ جدول

 VIF TOLERANCE متغیر

 216/0 910/1 حسابرسی مؤسسۀ اندازة

 619/0 616/1 حسابرسمشرو   اظهارنظر

 891/0 119/1 یده نزارشریسا 

 180/0 229/1 تعداد بندهای نزارش حسابرسی

 820/0 220/1 تیمالک تمرکز

 991/0 021/1 مدیره هیئت اندازة

 826/0 211/1 مدیره هیئتتقالل اس

 908/0 101/1 حسابرسی کمیتۀاستقالل 

 811/0 189/1 حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای 

 211/0 911/1 شرکت اندازة

 292/0 912/1 اهر  مالی

 890/0 121/1 ها ییدارا بازدة

 بررسی واریانس ناهمسانی

 در این پژوه  برای بررسی واریانس ناهمسانی از آزمون وایت اسوتداده شود. جودول   

 .دهد یماین بخ  را نشان  یها افتهی 1 شمارة
 ی بین متغیرهامربوط به بررسی واریانس ناهمسان یها افتهی .1 شمارۀ لجدو

 F 112/1 آمارة

 196/0 معناداری

 ،بووده و در نتیجوه   01/0نشان داد که میزان احتموال آمواره ذکور شوده بیشوتر از       ها افتهی

 الگوی پژوه ، مشک  واریانس ناهمسانی ندارد.
 آزمون انتخاب الگو

 شوده  ارائوه  1 شومارة  حاص  از برآورد الگوی رنرسیون مناسب، در جودول  یها افتهی

 است.
 ها هیفرضمربوط به انتخاب الگوی مربوط به آزمون  یها افتهی. 1 شمارۀجدول 

 معناداری آزمون آمارة آزمون فرضیه

 الگوی پژوه 
 آزمون چاو

 آزمون هاسمن

981/6 

086/90 

000/0 

002/0 
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و از آنجا که سطح معنواداری آزموون    1 شمارة شده در جدول ارائه یها افتهیبا توجه به 

از الگووی ایرهوای    تووان  یمپژوه   هیفرضاست، برای آزمون  01/0اسمن کمتر از چاو و ه

 یابت استداده کرد.

 پژوهش یها هیفرضآزمون 
 .دهد یمرا نشان  پژوه  یها هیفرضآزمون  مربو  به یها افتهی، 6 شمارة جدول

 شپژوه یها هیفرضرگرسیون مربوط به آزمون  یالگوهاتخمین  یها افتهی. 1 شمارۀجدول 

 گزارش حسابرسی در تأخیرمتغیر وابسته: 

 معناداری t آمارة ضریب متغیرها

 000/0 190/1 912/12 حسابرسی مؤسسۀ اندازة

 018/0 620/9 881/2 حسابرسمشرو   اظهارنظر

 001/0 969/1 896/11 دهی ریسا نزارش

 000/0 801/1 011/12 تعداد بندهای نزارش حسابرسی

 000/0 -228/6 -960/19 تیتمرکز مالک

 026/0 002/9 962/1 مدیره هیئت اندازة

 919/0 -181/1 -122/2 مدیره هیئتاستقالل 

 121/0 809/0 112/1 حسابرسی کمیتۀاستقالل 

 019/0 -109/9 -012/2 حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای 

 118/0 902/0 881/1 شرکت اندازة

 006/0 010/1 899/11 اهر  مالی

 118/0 002/1 012/2 ها ییدارا بازدة

 882/0 -199/0 -011/28 مقدار یابت

 811/0 ضریب تعیین

 291/0 شده ضریب تعیین تعدی 

 F 296/19 آمارة

 F 000/0 آمارةمعناداری 

 921/1 واتسون -دوربین

 مؤسسوۀ  انودازة  هوای  های پژوهشی حاصو  حواکی از آن اسوت کوه بوین ویژنوی       یافته

نوزارش   یتعوداد بنودها  ، یدهو  نوزارش  سوا یر، حسوابرس مشورو    اظهارنظر، حسابرسی
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و معنواداری   مثبوت  رابطوۀ  ،یدر نوزارش حسابرسو   توثخیر بوا   مدیره هیئت اندازةو  یحسابرس

، حسوابرس مشورو   اظهارنظر ، حسابرسی مؤسسۀ اندازةبدین معنا که با افزای   وجود دارد.

در  توثخیر  ،مودیره  هیئوت  انودازة ی و نوزارش حسابرسو   یتعداد بنودها ، یده نزارش سایر

 .ابدی یمنزارش حسابرسی افزای  

در نوزارش   تثخیر با حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای  و تیتمرکز مالکبین  ،همچنین

 تیو تمرکوز مالک معنا که با افزای  بین  نبدی و معناداری وجود دارد. مندی رابطۀ ،یحسابرس

 .ابدی یمدر نزارش حسابرسی کاه   تثخیر، حسابرسی کمیتۀو تخصص اعضای 

در نوزارش   توثخیر و  حسابرسوی  مؤسسوۀ  انودازة  نیبو  ۀبوه بررسوی رابطو    اول فرضیۀدر 

در نوزارش   توثخیر ، مؤسسوه  انودازة نشان داد که بوا افوزای     ها افتهیی پرداخته شد. حسابرس

دریافت که با اسوتداده   توان یم حسابرسی مؤسسۀ اندازةدر زمینه . ابدی یمحسابرسی افزای  

در نوزارش حسابرسوی بیشوتر     توثخیر زرگ در برنامه حسابرسوی،  حسابرسی ب یها مؤسسهاز 

ناشوی از سواختار    توانود  یمو  (1999بوامبر و شوودربا )  ، بنوا بوه عقیوده    مسوئله . ایون  شود یم

 نوزارش  ارائۀدر  تثخیربزرگ باشد که موجب  یها مؤسسهحسابرسی و توجه و دبت بیشتر 

حسابداری بزرگ دبت و توجه بیشتری در برنامه  یها مؤسسهه، در نتیج .شود یمحسابرسی، 

 .شود یمحسابرسی  نزارش ارائۀدر  تثخیرحسابرسی دارند که این امر، موجب 

در نوزارش حسابرسوی آزموون     توثخیر بین اظهار نظر مشورو  و   ۀرابط ،دو  فرضیۀدر 

سابرسوی نیوز دارای   در نزارش ح تثخیر، اظهارنظر مشرو  حسابرس و ها افتهیشد. بر اساس 

 نزارش ارائۀدر  تثخیرنظر مشرو  توس  حسابرس،  ۀارائارتبا  معنادار و مثبت هستند و با 

و بیود توسو    ها یناهنجار، ها تیمحدوناشی از بررسی  مسئله. این شود یمحسابرسی بیشتر 

 .سازد یممواجه  تثخیرحسابرسان است که با صر  زمان، نزارش را با 

در نوزارش حسابرسوی بوا ریسوا      توثخیر پوژوه ،   سوو   فرضویۀ  یهوا  افتوه یبر اساس 

به صوور  نسوبت موجوودی کواال و      یده نزارش. ریسا ابدی یمنیز افزای   یده نزارش

تعری  شده است که در صور  باال بودن این نسبت، حسابرس بوا   ها ییدارابه ک   ها یبده
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، در نزارش آنهاتوجه به ماهیت که با  شود یممواجه  ها آنبیشتری در بررسی  یها یدشوار

 .کند یمایجاد  تثخیرحسابرسی 

 توثخیر ، مشاهده شد که با افزای  تعداد بندهای نوزارش حسابرسوی،   چهار  فرضیۀدر 

که ناشی از پیچیدنی و یا وجود ایرادهای عمده  ابدی یمحسابرسی افزای   نزارش ارائۀدر 

اسوت. افوزون بور آن، ایون      موؤیر رس، حسواب  نزارش ارائۀدر  تثخیردر حسابرسی است و بر 

ناشی از آن باشد که ازدیاد تعداد بندهای نزارش حسابرسی یا خبور بود    تواند یمموضود 

 .ورزد یمتلقی شده و مدیر از انتشار نزارش حسابرسی امتناد 

در نوزارش   توثخیر ، بین تمرکز مالکیوت و  پنجم فرضیۀپژوه  در  یها افتهیبر اساس 

و معناداری وجود دارد. بودین معنوا کوه بوا افوزای  تمرکوز مالکیوت،         مندی رابطۀحسابرسی 

. این موضود بدین خواطر اسوت کوه بوا افوزای       ابدی یمدر نزارش حسابرسی کاه   تثخیر

که مالا درصد کوچکی از سها  هستند، بودر  بیشوتری    ینذاران هیسرماتمرکز مالکیت، 

دهای احتموالی کواه  یافتوه و    مودیریت خواهنود داشوت و تضوا     یهوا  میتصمبرای ندوذ در 

 .شود یمنزارش حسابرسی با سرعت بیشتری تهیه 

در  توثخیر دارای ارتبوا  مثبوت بوا     مودیره  هیئوت  اندازة، ششم فرضیۀ یها افتهیبر اساس 

نزارش حسابرسی است. در این زمینه، دو دیودناه مطورح شود کوه بور اسواس دیودناه اول        

. بور اسواس   شوود  یمو در نزارش حسابرسی  یرتثخموجب کاه   مدیره هیئت اندازةافزای  

در نوزارش حسابرسوی    توثخیر موجوب کواه     مودیره  هیئوت  اندازةدیدناه دو  نیز کاه  

در نوزارش   توثخیر ، مودیره  هیئوت  انودازة پوژوه ، بوا افوزای      یهوا  افتوه ی. مطابق با شود یم

فکوار بوین   بوودن تبوادل ا   بور  زموان ناشوی از   توانود  یمو  مسئلهکه این  شود یمحسابرسی بیشتر 

 باشد. یرین میتصمنامناسب در  یریپذ انعطا و  مدیره هیئتاعضای 

در نوزارش   توثخیر و  مودیره  هیئوت پوژوه  بوه بررسوی ارتبوا  اسوتقالل       هدوتم  فرضیۀ

 توثخیر و  مودیره  هیئتنشان داد که بین استقالل  ها افتهیحسابرسی پرداخت. در این بخ  نیز 

ود ندارد. البته، ایون انتظوار وجوود داشوت کوه بوا       ی وجمعنادار رابطۀدر نزارش حسابرسی، 
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نیوز   مسوئله در نوزارش حسابرسوی کواه  یابود. ایون       توثخیر ، مودیره  هیئتافزای  استقالل 

 مودیره  هیئتدر سطح ایرنذاری بر عملکرد شرکت توس  اعضای  تداو ناشی از  تواند یم

 باشد.

 کمیتوۀ صوص اعضوای   مشاهده شد بین تخ هشتم فرضیۀپژوه ، در  یها افتهیبر اساس 

و معنادار وجود دارد. بدین معنا که بوا   مندی رابطۀ ،در نزارش حسابرسی تثخیرو  حسابرسی

موالی   یده نزارشموجود در فرایند  یها مشک ، حسابرسی کمیتۀافزای  تخصص اعضای 

 شناسایی شده و مد  زمان کمتری صر  تهیه نزارش حسابرسی خواهد شد.

در نووزارش  تووثخیرو  حسابرسووی کمیتووۀاسووتقالل  ۀبطووبووه بررسووی را نهووم فرضوویۀدر 

نیست. این انتظار وجود داشت که  معنادار هرابط، این ها افتهیحسابرسی پرداخته شد که بنا بر 

، زیوورا در نووزارش حسابرسووی کوواه  یابوود تووثخیر، حسابرسووی کمیتووۀبووا افووزای  اسووتقالل 

کواه  زموان    یاوان در راسوتا بوه احتموال فور    شوتر، یبا اسوتقالل ب  حسابرسی کمیتۀ یها ابدا 

 توثییر که البته این مورد ممکن است تحت  است یصدور نزارش حسابرس یصر  شده برا

 نباشد. معنادار رابطۀشرای  حاکم بر کشور باشد و باع  شود که این 

 استحکام نتایج

هوای خطوا بوا     حاص  از بررسی خودهمبستگی جمله پژوه ، موارد یها افتهیبر اساس 

دهنوده نبوود خطوای خودهمبسوتگی اسوت. همچنوین،        واتسون نشان نیدوربز آماره استداده ا

و سطح معناداری مربو  به این آماره، بیانگر ایون اسوت کوه فرضویه معنوادار       F آمارةمقدار 

شوده در   شود و الگوی رنرسیون بورآورده  نبودن ک  الگو )صدر بودن تما  ضرایب( رد می

 متغیرهوای موورد بررسوی   شده  رسی ضریب تعیین تعدی ک  معنادار است. از سوی دیگر، بر

تووان بوا    را موی  در نزارش حسابرسی تثخیردرصد از تغییرهای  29نیز نشان داد که حداکثر 

 تبیین کرد. متغیرهای مورد بررسی،استداده از 

اهور    تثییرافزون بر موارد ذکر شده، بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان از آن دارد که 

میوزان اهور  موالی    مثبت و معنوادار اسوت و بوا افوزای       در نزارش حسابرسی تثخیربر  مالی
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 بوازدة و  شورکت  انودازة  ۀ، اما رابطو بیشتری همراه است تثخیرنزارش حسابرسی با شرکت، 

 معنادار نیست.در نزارش حسابرسی،  تثخیر باها  دارایی

 .آورده شده است 2 شمارة پژوه  در جدول یها افتهیبررسی اجمالی 
 پژوهش یها هیفرضتخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون  یها افتهی. 7 شمارۀجدول 

 جهت رابطه معناداری  رابطۀ متغیر

 مثبت معنادار حسابرسی مؤسسۀ اندازة

 مثبت معنادار اظهارنظر مشرو  حسابرس

 مثبت معنادار دهی ریسا نزارش

 مثبت معنادار تعداد بندهای نزارش حسابرسی

 مندی معنادار تیکز مالکتمر

 مثبت معنادار مدیره هیئت اندازة

 مندی غیرمعنادار مدیره هیئتاستقالل 

 مثبت غیرمعنادار حسابرسی کمیتۀاستقالل 

 مندی معنادار حسابرسی کمیتۀتخصص اعضای 

 مثبت غیرمعنادار شرکت اندازة

 مثبت معنادار اهر  مالی

 مثبت غیرمعنادار ها دارایی بازدة

 گیری بحث و نتیجه

 انودازة سه دسته از عوام  مرتب  با حسوابرس مسوتق  )   تثییربه بررسی  ،این پژوه در 

و تعووداد بنوودهای نووزارش   یدهوو نووزارش، نووود اظهووارنظر حسووابرس، ریسووا  حسووابرس

و اسووتقالل  مودیره  هیئوت  انوودازة، تیو تمرکوز مالک ) شورکتی  راهبووریحسابرسوی( مورتب  بوا    

 یتخصوص اعضوا  و  حسابرسوی  کمیتوۀ اسوتقالل  ) حسابرسوی  میتوۀ کمرتب  با  ( ومدیره هیئت

 در نزارش حسابرسی پرداخته شد. تثخیر( بر حسابرسی کمیتۀ

، حسابرسوی  مؤسسوۀ  انودازة هوای   های آزموون تجربوی نشوان داد کوه بوین ویژنوی       یافته

ی و نوزارش حسابرسو   یتعوداد بنودها  ، یدهو  نوزارش  سوا یر، حسابرسمشرو   اظهارنظر

تمرکوز  و معنوادار و بوین    مثبوت  رابطوۀ  ،یدر نوزارش حسابرسو   توثخیر بوا   همدیر هیئت اندازة

و  مندوی  رابطوۀ  ،یدر نزارش حسابرس تثخیربا  حسابرسی کمیتۀو تخصص اعضای  تیمالک
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بوا   حسابرسوی  کمیتوۀ و اسوتقالل   مودیره  هیئتاستقالل  ۀهمچنین، رابطمعناداری وجود دارد. 

 در نزارش حسابرسی معنادار نیست. تثخیر

در  توثخیر و  حسابرسوی  مؤسسۀ اندازة ۀپژوه  که به بررسی رابط اول فرضیۀ یها تهافی

سواماها و  و  (1999جگوی و تسووی )   یهوا  افتوه یهمسوو بوا    ،پرداخوت  یمنزارش حسابرسی 

لوونتیس و همکواران    و (1991ورحیدری و همکاران )پ یها افتهی در مقاب و  (2012)  یخل

 است. (2001)

در نوزارش   توثخیر حسوابرس و  مشورو    اظهوارنظر ، دو  فرضویۀ  یهوا  افتوه یبر اسواس  

همسو بوا   ،این بخ  از پژوه  یها افتهی .مثبت هستندمعنادار و حسابرسی نیز دارای ارتبا  

 است. (2012)  یساماها و خل یها افتهی

در نوزارش حسابرسوی بوا ریسوا      توثخیر  که به بررسی پژوه  سو  فرضیۀ یها افتهی

 است. (2012)  یساماها و خل یها افتهیدر راستای  پرداخت نیز یده نزارش

 توثخیر ارش حسابرسوی،  مشاهده شد که با افزای  تعداد بندهای نوز  ،چهار  فرضیۀدر 

ایون بخو  از پوژوه  همسوو بوا       یهوا  افتوه ی. ابود ی یمو افوزای    حسابرسوی  نزارش ارائۀدر 

 است. (2012)  یساماها و خلو  (1999واعو و احمدی ) یها افتهی

ر نوزارش حسابرسوی   د توثخیر بوین تمرکوز مالکیوت و     مشاهده شد که پنجم فرضیۀدر 

جگی و تسوی  یها دناهیداین بخ  همسو با  یها افتهی. و معناداری وجود دارد مندی رابطۀ

و مطابق با  (2009عدیدی ) و (2011حبیب و بهوئیان ) ؛(2001لونتیس و همکاران ) ؛(1999)

 است. (2012)  یساماها و خل یها افتهی

در  توثخیر مثبوت بوا   دارای ارتبوا    مودیره  هیئوت  اندازة، ششم فرضیۀ یها افتهیبر اساس 

و در مقابو    (2001آرکی و وازکووئز ) همسو با دیدناه  مسئلهاین  نزارش حسابرسی است.

  یووسوواماها و خل یهوا  افتووهیبوور خوال    ،و همچنووین (2010) هیوودالگو و همکواران دیودناه  

 است.  (2012)
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در  توثخیر و  مودیره  هیئوت اسوتقالل  بوین  نشوان داد کوه    پوژوه   هدوتم  فرضیۀ یها افتهی

ود ندارد. البته، این انتظار وجود داشت که با افزای  ی وجمعنادار رابطۀ، نزارش حسابرسی

ناشوی   تواند یمنیز  مسئلهسی کاه  یابد. این در نزارش حسابر تثخیر، مدیره هیئتاستقالل 

 یها افتهی باشد. مدیره هیئتایرنذاری بر عملکرد شرکت توس  اعضای در سطح  تداو از 

 است. (2012)  یساماها و خل یها افتهیهمسو با  ،این بخ  از پژوه 

و  حسابرسوی  کمیتوۀ بین تخصص اعضوای  پژوه  نشان داد که  هشتم فرضیۀ یها افتهی

ایون بخو  از    یهوا  افتوه ی. وجوود دارد و معنوادار   مندوی  رابطوۀ  ،در نزارش حسابرسی تثخیر

ساماها  و (2011) و همکاران سولتانا (1991)درورده و همکاران  یها افتهیپژوه  همسو با 

 است. (2012)  یو خل

و  حسابرسوی  کمیتۀاستقالل  ۀرابط ،نهم فرضیۀپژوه  در  یها افتهیبر اساس  ،همچنین

 در نزارش حسابرسی نیز معنادار نیست. تثخیر

یی اسوت کوه محودود بوودن     ها تیمحدوددارای  ها ژوه پاین پژوه  نیز مانند سایر 

بوه دلیو  تدواو  آن     ی و هلدین نر واسطهی ها شرکتبررسی و حذ   ۀ موردتعداد نمون

 از این دست عوام  است. ،ها رشرکتیساا ب

به نقو  بوا اهمیوت بوه هنگوا        ها شرکت شود یمپیشنهاد  ،ی پژوه ها افتهبا توجه به ی

و  موالی  یهوا  نوزارش کیدیوت   ،نوذاران  هیسورما  یریو ن میصوم تبودن نزارش حسابرسی در 

کواه    پوژوه  در راسوتای   یهوا  افتوه یبوا اسوتداده از    توجه نموده و مربو  بودن اطالعا 

صودور نوزارش حسابرسوی را کواه      در  توثخیر زموان   ،حسابرسوی  نزارش ارائۀدر  تثخیر

واملی ماننود پایبنودی   عو   اارتبو  بررسوی بوه  توا   شود یم. به پژوهشگران آتی نیز توصیه دهند

ریسا سوقو    و ی اجتماعی شرکت، نود صنعتریپذ تیمسئول، یا حرفهمدیران به اخالق 

، درک بهتوری از  موؤیر بوا افوزای  عوامو     در نزارش حسابرسوی بپردازنود و    تثخیر اسها  ب

 حسابرسی تالش نمایند. نزارش ارائۀدر  تثخیرموضود کسب نموده و در راستای کاه  
 ها ادداشتی

1. Owusu-Ansah and Leventis  2. Samaha and Khlif 

3. Carslaw and Kaplan   4. Leventis 
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5. Ettredge    6. Afify 

7. Wermert    8. Bamber 

9. Jaggi and Tsui    10. Spathis 

11. Raffournier    12. Habib and Bhuiyan 

13. Hidalgo    14. Arcay and Vazquez 

15. Mohamad-Nor   16. Fama and Jensen
 

17. Samaha and Dahawy   18. The Blue Ribbon
 

19. McMullen and Raghunandan  20. Soltana
 

21. Mande and Son   22. Alkhatib and Marjib
 

23. Dao and Pham   24. Lee
 

25. Chen and Dhiensiri   26. Rohana
 

27. Soltani    28. Frost
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